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Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina 

em nome do Grupo PPE 

Charles Tannock, Soraya Post 

 

Relatório A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendação do Conselho referente à 72.ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 - alínea (a) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(a) Continuar a apelar ao pleno respeito 

da soberania, das fronteiras reconhecidas 

internacionalmente e da integridade 

territorial dos países da Europa de Leste e 

dos países do Cáucaso do Sul, incluindo a 

Geórgia, a Moldávia e a Ucrânia, tendo em 

conta as violações do direito internacional 

nestas regiões; apoiar e relançar os 

esforços diplomáticos tendo em vista a 

resolução pacífica e sustentável destes 

conflitos a longo prazo e em curso, 

incluindo o conflito na região de 

Nagorno-Karabakh, bem como o respeito 

dos direitos humanos no terreno; instar a 

comunidade internacional a aplicar 

integralmente a política de não 

reconhecimento da anexação ilegal da 

Crimeia; aumentar ativamente a pressão 

sobre a Rússia, enquanto membro 

permanente do Conselho de Segurança da 

ONU, a fim de encontrar uma solução para 

o conflito na Ucrânia, em consonância com 

os acordos de Minsk, bem como para a 

ocupação das regiões da Abcázia e de 

Ossétia do Sul, na Geórgia; encontrar um 

equilíbrio geopolítico que rejeite todas as 

aspirações com vista à criação de esferas 

de influência exclusivas; 

(a) Continuar a apelar ao pleno respeito 

da soberania, das fronteiras reconhecidas 

internacionalmente e da integridade 

territorial dos países da Europa de Leste e 

dos países do Cáucaso do Sul, incluindo a 

Geórgia, a Moldávia e a Ucrânia, tendo em 

conta as violações do direito internacional 

nestas regiões; apoiar e relançar os 

esforços diplomáticos tendo em vista a 

resolução pacífica e sustentável destes 

conflitos a longo prazo e em curso, 

incluindo o conflito na região de 

Nagorno-Karabakh, bem como o respeito 

dos direitos humanos e a integridade 

territorial, a não utilização da força, a 

igualdade de direitos e a 

autodeterminação dos povos no terreno; 

instar a comunidade internacional a aplicar 

integralmente a política de não 

reconhecimento da anexação ilegal da 

Crimeia; aumentar ativamente a pressão 

sobre a Rússia, enquanto membro 

permanente do Conselho de Segurança da 

ONU, a fim de encontrar uma solução para 

o conflito na Ucrânia, em consonância com 

os acordos de Minsk, bem como para a 

ocupação das regiões da Abcázia e de 

Ossétia do Sul, na Geórgia; encontrar um 

equilíbrio geopolítico que rejeite todas as 

aspirações com vista à criação de esferas 

de influência exclusivas; 
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